
WYCINKA DRZEW NA NOWYCH ZASADACH 

 

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew wprowadzone 

ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1074 ze zm).  

OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO ORGANU  

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są 

usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nowelizacja ustawy wprowadziła natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia do organu 

(wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków) zamiaru 

usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

 1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;  

 2)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajn., robinii akacjowej albo platanu klonolistnego; 

 3)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.  
 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z 

której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na 

nieruchomości (wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie Urzędu Gminy w Wildze: 

www.urzad@gminawilga.pl → Ochrona środowiska → Wycinka drzew). 

 

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:  

1) nazwy gatunku drzewa;  

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:     

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,  

b) nie posiada pnia obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

Z oględzin sporządzany jest protokół.  

Po dokonaniu oględzin Organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji 

administracyjnej wnieść sprzeciw. Brak wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia oznacza, że 

zgłaszający będzie mógł usunąć drzewo do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin 

w terenie.  

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.  

 

Na wniosek zgłaszającego organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie 

sprzeciwu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie 

zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 

UWAGA! Wydanie zaświadczenia na wniosek zgłaszającego obarczone jest obowiązkiem 

wniesienia opłaty w wysokości 17 zł.  

W przypadku złożenia przez zgłaszającego wniosku o wydanie zaświadczenia i braku podstaw 

do jego uwzględnienia, gdyż zajdą przesłanki do wniesienia sprzeciwu, organ w uzasadnieniu 

decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu odnosi się do złożonego wniosku.  

 

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w 

związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia 

uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak 

wcześniej na wysokości 130 cm.  

http://www.urzad@gminawilga.pl


Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku uzyskania 

zezwolenia na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:  

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;  

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajn., robinii akacjowej albo platanu klonolistnego;  

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 

 KONTROLE NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA 

DOTYCZĄCEGO USUNIĘCIA DRZEW  

 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie 

decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte 

drzewa będące przedmiotem dokonanego zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości 

zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.  

 

UWAGA! W przypadku gdy nieruchomość, z której usunięto drzewo/drzewa w oparciu o 

zgłoszenie, zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu/osoby i ww. w terminie 5 lat nowy 

nabywca wystąpi o pozwolenie na budowę obiektu mającego związek z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, to na ten podmiot/osobę będzie nałożony obowiązek poniesienia 

opłaty za usunięcie drzewa/drzew. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed 

dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu będzie skutkować 

naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚC OSOBY FIZYCZNEJ – jak załatwić sprawę? 

 

Podstawa prawna: tj. (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.).  

 

Wymagane dokumenty: 

ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzewa – (wzór druku zgłoszenia dostępny jest na stronie 

Urzędu Gminy w Wildze: urzad@gminawilga.pl → Ochrona środowiska → Wycinka drzew).  

 

Opłaty: Zwolniony z opłat.  

 

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy w Wildze – pokój nr 1 w godzinach 

pracy urzędu. 

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:  

Procedura dotyczy dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej 

własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku                  

z działalnością gospodarczą.  
 

1) W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu 

ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od 

poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu 

każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu poniżej korony drzewa.  

2) W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji 

administracyjnej, wnieść sprzeciw.  

3) W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze 

postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia.  

Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa 

bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.  

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze 

postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo 

ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.  

 

Tryb odwoławczy:  

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie. 

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy 

Wilga, (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w Wildze w godzinach pracy 

Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

Opłaty skarbowe: 

Zwolniony z opłat skarbowych na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej. (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 
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ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW 
 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej                                           

- na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych                                                 

              art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                        

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn, zm..) 
 

 

ORGAN , DO KTÓREGO DOKONYWANE                              

JEST ZGŁOSZENIE 

 

WÓJT GMINY WILGA                                                          

ul. WARSZAWSKA 38                                                

08-470 WILGA 

WNIOSKODAWCA: Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew 

Imię i nazwisko  

  

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica Nr domu: 

 

  Nr lokalu:  

e-mail:                                                                                                                  

(opcjonalnie) 

 

 

  Telefon:                                   
(opcjonalnie) 

 

 

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY: Wypełnić, gdy  wnioskodawca ustanowił pełnomocnika 

Imię i nazwisko  

  

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica Nr domu:   Nr lokalu:  

 

e-mail:                                                                                                                  

(opcjonalnie) 

 

 

  Telefon:                                   
(opcjonalnie) 

Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu 

Gminy w Wildze lub przelewem rachunek bankowy Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty (albo 

jego uwierzytelnioną kopię), należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. 

DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ PLANOWANE JEST USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW 

Miejscowość: 

Nr działki/działek: 

Obręb geodezyjny: 

Tytuł własności: 

Planowany termin usunięcia drzew/krzewów do dnia:  

 



 

WYKAZ DRZEW/ KRZEWÓW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA 

Nr  Nazwa gatunku
 
drzewa/krzewu 

 

Ilość 

 

Obwód pnia  

drzewa na wys. 5 cm 

od pow. gruntu [cm] 

Powierzchnia 

krzewów [cm] 

Nr działki/ 

arkusz mapy/obręb 

  
  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW DO USUNIĘCIA (W ODNIESIENIU DO 

GRANIC NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB PROJEKTOWANYCH NA TEJ NIERUCHMOŚCI)
 
 

 

                                     

 

  

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

 

                                                       

                                              ……………………………………………………………
 

        czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika 
 
 
Do wniosku dołączam:  (właściwe zaznaczyć) 

1) Oświadczenie dotyczące tytułu własności/ prawa do dysponowania nieruchomością, na której zostały 
zgłoszone do usunięcia drzewa/krzewy  - stanowiące załącznik do niniejszego zgłoszenia; 

 



2) upoważnienie/a od współwłaścicieli działki nr ewid. ……………… w miejscowości ……………………                          
w ilości ……….szt; - - stanowiące załącznik do niniejszego zgłoszenia 

 
 

3) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew/krzewów do usunięcia (w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości); 

 

4) dokumentację fotograficzną  - ilość ……….…… szt. fotografii* lub drogą elektroniczną: 
urzad@gminawilga.pl (z dopiskiem jakiej sprawy dotyczy, dane adresowe nieruchomości)* (opcjonalnie); 
 

5) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń 
woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego 
pełnomocnictwa; 
 

6) wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. 
 
 

 

Pouczenie:  

1. Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza: 

 − 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,  

 − 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

 − 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.  
2. W przypadku usunięcia drzew/drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin,    

a także w przypadku sprzeciwu organu, naliczona zostanie przez organ administracyjna kara 
pieniężna (podstawa prawna: art.88 ust.1 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o ochronie przyrody).  

3. Drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia  
oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzew (podstawa prawna: art.83f ust.13 ustawy o ochronie przyrody). 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji  
o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa 
ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło/y usunięte drzewa, to Wójt Gminy Wilga, uwzględniając dane 
ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 
administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzew (podstawa prawna: art.83f 
ust.17 ustawy o ochronie przyrody).  

5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  
Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami 
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 
wykazujących ich umocowanie pełnomocnik (podstawa prawna: art.33 §3 i art.76a §2 Kodeks 
postępowania administracyjnego). 

 
 
 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm..) oświadczam, iż dane 

zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
  

 

                                                              

………………………………………………………………
 

  czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika
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O Ś W I A D C Z E N I E 
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub o posiadanym prawie własności 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego 
 
 

Pani/Pan. ………………………………………………………...zam. …...................................................................………  
 
świadoma(y) odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań na podstawie art. 233 kodeksu  
 
karnego że posiadam następujący tytuł prawny władania działką(ami) nr. …..........……….……………………,  
 
obręb………………………………………………. przy ul. ……………………………………………………………………………………..  
 
/zaznaczyć właściwe/  
 

• własność na podstawie ……………………….. 

• współwłasność  

• użytkowanie wieczyste  

• współużytkowanie wieczyste  

• trwały zarząd  

• umowa dzierżawy  

• umowa użyczenia  

• inne...........................................  
 

                                                              

………………………………………………………………
 

  czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika
 

 

 
................................................., dnia ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



........................................, dnia ………………….. 

……………………………………… 

            (Imię i nazwisko) 

……………………………………… 

          (Adres zamieszkania) 
.......................................... 
(Tel. kontaktowy opcjonalnie) 

 

U P O W A Ż N I E N I E 

do wycięcia drzew/krzewów 

 

         Ja niżej podpisana/y …………………………………………........... legitymujący się dowodem osobistym  

 nr ……………............ wydanym przez  …………………………………...................................................... 

upoważniam Panią/na  ……………………………………………...... legitymującą/ego się dowodem osobistym                  
 
nr ……………......... wydanym przez ……………………………………..........................................do wycięcia 
 
 drzew/krzewów ………………………………...................................................... z działki/ek nr …………………… 
                                                             (gatunek i liczba drzew) 

.............................................................., położonej/ych w ......................................................................  

stanowiącej/ych w …………............ części moją własność.  

 

 

 

……………………………………… 

                                         (Czytelny podpis) 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE 
PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W WILDZE. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Wildze informuje, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych 
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie jest: 
Gmina Wilga  z siedzibą, w Wildze przy ul. Warszawskiej 38, reprezentowany przez Wójta 
Gminy; 

2. Urząd Gminy w Wildze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail:  iod-km@tbdsiedlce.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy w Wildze 
obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. ; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli 
była podstawą przetwarzania; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa; 

  
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 

      (data, podpis) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji przez 
Urząd Gminy w Wildze obowiązków wynikających z przepisu prawa i w celu załatwienia 
wnioskowanej przeze mnie sprawy ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...  

 
……………………………….. 

                     data i podpis    

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl


 
……………………………………………..                                                                              Wilga, dn………………… 
imię i nazwisko / nazwa firmy                                                                                                          
 
……………………………………………                     Wójt Gminy Wilga 
adres/siedziba firmy  
…………………………………………                                                                                ul. Warszawska 38  
telefon (opcjonalnie)                                                                                                    

                                                                                                     08-470 Wilga 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA 

 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 

zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości nr ……………………………..obręb…………………….. 

położonej w miejscowości (podać nazwę ulicy jeżeli jest) ……………………………………………., 

planowanego/nych w terminie do dnia…..……………………………………………………………..  

Załącznik:  

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17zł (słownie: siedemnaście złotych) za 

wydanie zaświadczenia. 

 

 ......................................................................................................  

                                                         czytelny podpis (wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika  

 

Pouczenie  

1. Organ, może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa/a.  

2. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.) załącznik: Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz 

zwolnienia, część II Wydanie zaświadczenia kol. 2 pkt.21 Pozostałe zaświadczenia w wysokości 17zł. Opłatę należy uiścić, w 

kasie Urzędu Gminy w Wildze lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010. Opłatę 

skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.  

3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik 

patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 

dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 §3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego).  

4. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł, w kasie Urzędu Gminy w Wildze lub 

przelewem na rachunek bankowy Gminy Wilga nr 06 9210 0008 0046 7021 2000 0010. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą 

powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. 

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z 

treścią części IV. załącznika do cytowanej wyżej ustawy o opłacie skarbowej. 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE 
PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W WILDZE. 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Wildze informuje, iż: 

9. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych 
w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie jest: 
Gmina Wilga  z siedzibą, w Wildze przy ul. Warszawskiej 38, reprezentowany przez Wójta 
Gminy; 

10. Urząd Gminy w Wildze wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się poprzez e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania Pani/Pana danych; 

11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy w Wildze 
obowiązków wynikających z przepisu prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. ; 

12. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

13. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania danych osobowych - okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego; 

14. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli 
była podstawą przetwarzania; 

15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

16. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa; 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 

      (data, podpis) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji przez 
Urząd Gminy w Wildze obowiązków wynikających z przepisu prawa i w celu załatwienia 
wnioskowanej przeze mnie sprawy ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………...  

 
……………………………….. 

                     data i podpis    

 

mailto:iod-sk@tbdsiedlce.pl

